
PORADNIK: Jak dobrać odpowiednią
grubość warstwy kleju, aby uzyskać 

Klejenie a inne metody

Jak metoda klejenia metali prezentuje się na tle innych metod łączenia tych

tworzyw?  Podobne  do  klejenia  jest  lutowanie,  jednak  klejenie  posiada

zasadniczą  przewagę  nad  lutowaniem.  Jest  to  metoda  bardziej  uniwersalna

i nadaje się do większej liczby materiałów.

Spawanie  posiada  znaczące  wady.  Wprowadza  naprężenia,  których

usunięcie  wymaga  zastosowania  dodatkowych  metod  termicznych,  a  to

generuje dodatkowe koszty. Są materiały, których nie można spawać, np. stal

z aluminium. Spawanie niszczy powłokę galwaniczną i trwale odbarwia blachę

nierdzewną.  Tej  metodzie  łączenia  metali  często  muszą  towarzyszyć

dodatkowe  czynniki,  takie  jak  osłony  z  gazów obojętnych  czy  stosowanie

specjalnych kosztownych elektrod.

Kolejna powszechnie stosowana, lecz droga metoda to złącza śrubowe. Są

to  jednak  połączenia  nieszczelne  i  podatne  na  korozję  bimetaliczną.  Do

łączenia  blach  w  niewielkim  przedziale  grubości  stosuje  się  zgrzewanie.

Trudno jednak uzyskać szczelność połączenia, a zgrzanie punktowe powoduje

spiętrzenie  naprężeń.  Połączenia  wciskane  przy  małych  grubościach  ścian

elementów nie pozwalają uzyskać wystarczających sił mocujących, a elementy

pasowane wymagają dodatkowej obróbki, przez co rośnie koszt tej metody.

Czynniki mające wpływ na wybór kleju

Przed  wyborem  odpowiedniego  kleju  uwzględnić  należy  następujące

czynniki:

• Rodzaj łączonych powierzchni – ocynowane czy nieocynowane,

• Narażenie na korozję,

• Temperaturę, w jakiej złącze będzie pracować,

• Łatwość układania złączy i ich własności mechaniczne,

• Koszty procesu klejenia.
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Bąbel powietrza jest zawsze 
źródłem nieciągłości złącza 

i może powodować 
delaminację. W połączeniach 

konstrukcyjnych nie tylko 
nałożenie kleju może sprawiać 

problem, ale również 
przyłożenie powierzchni. Nie 

można stosować kieszeni 
konstrukcyjnych lub 

technologicznych bo może 
w nich zostać uwięzione 

powietrze, które wyprze klej 
na zewnątrz. 
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Poznaj nasz produktPoznaj nasz produkt
MonolithMonolith®® MH 994-1 MH 994-1

Jednoskładnikowy klej bez 
rozpuszczalnika. Utwardzany 

anaerobowo. Główne zastosowania 
to zabezpieczenie przed luzowaniem 

gwintów, nakrętek i szpilek, 
uszczelnianie gwintów i powierzchni 
płaskich oraz mocowanie połączeń 

pasowanych.

Konsystencja

Płynna 

Gęstość

ok. 1,08 – 1,12 g/cm3

Temperatura zastosowania

-60°C / +200°C

Kwiecień 2019

Warto wiedzieć!



Strona: 2

 Jak kleić metale?

Tak jak w przypadku innych materiałów, należy zacząć

od dobrego przygotowania powierzchni. Gdy dany element

jest  duży lub  jego  masa  jest  krytyczna,  stosuje  się  różne

sposoby  trawienia  i  pokrywania  powłokami.  To

skomplikowane  procesy  wymagające  kąpieli  chemicznych

i specjalnych  zabezpieczeń  BHP.  Prostsza  ścieżka  to

przeprowadzenie  samego  odtłuszczania  czy  nakładania

warstw podkładów, wiążących zanieczyszczenia.  Kolejnym

etapem jest nałożenie kleju, tak by pomiędzy dwa elementy

nie  dostało  się  powietrze.  Należy  we  właściwy  sposób

pobrać klej z pojemników. Rzadki klej, w tubach kartuszach

lub  butelkach,  jest  tak  zaprojektowany,  by  sam  wypierał

powietrze i samoczynnie opływał złącze. 

Co w przypadku nanoszenia kleju tiksotropowego? Jest

to  gęsty  klej,  zawierający  wypełniacze  podnoszące  jego

wytrzymałość,  odporność  na  odzieranie  i  opierające  się

wibracjom. Takie kleje o wysokiej wytrzymałości narażone

są na zwiększone działanie karbu, co czyni je podobnymi do

metali.  Dlatego  właśnie  klej  musi  zostać  nałożony

nieprzerwaną strugą, bez bąbli powierza.

Kolejny etap to połączenie elementów. Tu napotykamy

bardzo  często  popełniany  błąd  polegający  na  dociskaniu

elementów. W większości przypadków nie powinniśmy tego

robić. Trzeba je jedynie złożyć i ustalić położenie. Chyba że

są  to  elementy  odkształcające  się,  sprężynujące  lub

odpadające  pod  własnym  ciężarem,  wtedy  oczywiście

konieczne  jest  zabezpieczenie  ich  położenia  do  momentu

uzyskania  pożądanej  spoiny.  Choć  tu  też  nie  chodzi

o dociskanie.  Stosuje  się  dystanse,  metalowe lub gumowe

podkładki,  by  zapewnić  odpowiednią  grubość  warstwy

kleju.

W  tradycyjnych,  mechanicznych  metodach  łączenia

metali,  takich  jak  spawanie  czy  lutowanie,  po  połączeniu

elementów  można  zacząć  dalszą  pracę  nad  produktem.

W klejeniu jest inaczej, co stanowić może wadę tej metody.

Sklejone elementy musimy odłożyć na określony czas, do

momentu utworzenia się spoiny. 

Skrócenie czasu wiązania kleju

Już na etapie produkcji kleju próbuje się opracować taką

technologię,  by  uzyskać  możliwie  najmniejszy  czas  na

utworzenie  się  połączenia  klejonego.  Produkuje  się  kleje

z boosterem,  szybkie  kleje  dwuskładnikowe,  systemy  no-

mix lub aktywatory. Czas można zyskać też optymalizując

metodę nakładania kleju. Optymalizacja procesu należy do

producentów i dostawców urządzeń dozujących. Cel to jak

najszybsze  i  jak  najbardziej  wydajne  nałożenie

szybkowiążącego  kleju.  Rośnie  moc  pomp,  precyzja

mieszania składników. Zwiększa się automatyzacja procesu

nakładania  i  składania  elementów.  Wytwarzane  są

zamknięte pętle sprzężenia zwrotnego. 

We współczesnym przemyśle kleje pełnią coraz większą

rolę w łączeniu metali ze sobą i z innymi materiałami. Stąd

mnogość  ich  rodzajów.  To  właśnie  one  umożliwiły

połączenia materiałów, których wcześniej nie można było ze

sobą  zespoić  i  znacznie  rozszerzyły  możliwości

technologiczne  we  współczesnym  przemyśle.  Klejenie  to

często  metoda  nie  do  zastąpienia.  W  przyszłości,  gdy

zostanie  przekroczona  bariera  wiązań

międzycząsteczkowych,  tradycyjne  technologie

mechaniczne prawdopodobnie przejdą do historii.

Więcej  informacji  znajdziecie  w  Części  I  "Klejenia

metali w przemyśle" oraz w artykule : link
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